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Vacant positions
Research fellow in computational biology - 2 positions
Deadline: 15th of April
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=73507

Meeting on taxation
The Department of Human Resources invites to an information meeting for English
speaking employees about income tax return and taxation in Norway.
There are two meetings (same topic, different time and place):
Tuesday 12th of April:
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/TAXHaukeland.pdf
Wednesday 13th of April
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/TAXStudentsenteret.pdf

University cabins – summer 2011
It is now possible to send in online application for summer holidays in U-heimen,
Ottesheimen, Butten and Tingviken (week 26-33).

Application forms and information about the cabins are on the intranet under the link
"Application for UiB welfare cabins. It is only possible to apply for the whole week,
from Sunday to Sunday.
Prices for summer vacation: Ottesheimen and Tingviken kr 2000 per week, Butten kr
900 per week and U-heimen kr 1500 per week
The application deadline is 31 March. The decision will be done on April 1.

Newsletter for students
The Study Section at the department is now sending out a newsletter for our
students. The newsletter is an extra and informal information channel, mainly for info
and issues that necessarily not are published at My Space or sent by e-mail.
The newsletter will be released 3-4 times per semester. You can read the first
newsletter here:
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/Newsletter.pdf

Stipenddagen for unge forskere
Forskningsrådet arrangerer i samarbeid med Universitetet i Oslo “Stipenddagen” på
Universitetet i Oslo den 13. april. Formålet er å synliggjøre finansieringsmuligheter for unge
forskere som vil reise ut, og for instituttledere som vil hente stipendiater til Norge. Tora
Aasland vil åpne dagen og lansere den nye norske stipendbasen, en database over
alle mobilitetsstipendordninger som er relevante for norske forskere.
Se program og påmelding på
www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Flink_Ut_Stipenddagen_2011/1253964671074

Språkpolitisk seminar
I 2007 vedtok UiB prinsippet om å utvikle en parallellspråklig språkpolitikk – at norsk
og fremmedspråk skal være som ”i pose og sekk”. Målet med dette språkpolitiske
seminaret er å diskutere hvordan denne ambisiøse målsettingen kan settes ut i livet.
Hvilke problemer påfører det tilsatte og studenter når undervisning skal tilbys på
engelsk? Hvordan skal universitetet ivareta og utvikle terminologi og godt fagspråk
på norsk så det kommer studenter og publikum til gode?
Hvordan skal dette kombineres med målet om at UiB samtidig skal være et
internasjonalt forskningsuniversitet der mye av faglig aktivitet må foregå på
fremmedspråk?
Tid: Torsdag 24. mars 2011, 9.00-15.00
NB: Påmeldingsfrist: 18. mars
Se fullstendig program og informasjon om påmelding her:
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/Språkpolitikk.pdf

Studiekvalitetskonferanse
Universitetet i Bergen inviterer til nasjonal studiekvalitetskonferanse fredag 8. april
2011. Fullt program og informasjon om påmelding:
http://org.uib.no/iinytt/links-feb11/Studiekvalitet.pdf

Kunngjøring av Abelprisen
Invitasjon til Abelpriskunngjøring onsdag 23. mars i Det Norske
Videnskaps-Akademi. Abelpriskunngjøringen vil bli filmet og overført direkte på web.
Priskunngjøringen kan følges på www.abelprisen.no. Webcasten kan også fritt
brukes på eget nettsted. For mer informasjon, ta kontakt med Eirik Furu
Baardsen på tlf 22 12 36 41 eller på e-post e.f.baardsen@dnva.no.
Mer informasjon på http://www.abelprisen.no/no/

